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Over de aanhangsels aan de uiteinden der dekschllden bij

het <^ van Axinoiarsus pulicarius F.

door

A. M. J. EVERS, Krefeld.

(2e Bijdrage tot de kennis der Malachiidae).

Met 5 tekstfiguren.

Gedurende de zomermaanden van de jaren 1944, 1945 en 1946 heb
ik een diepgaande studie gemaakt van de biologie van Axinotarsus puli~

carius Fabricius (Malachius pulicarius Fabricius 1775, Cantharis nemo-
ralis Gmelin 1790, Cantharis leucogastra Preyssler 1790, Axinotarsus
Motschulsky 1853). Het resultaat van mijn onderzoekingen, die zich zeer

zeker nog over een groot aantal jaren zullen uitstrekken, bestaat op het

ogenblik uit een aantal interessante waarnemingen, waarvan ik hier de
eerste wil mededelen.

Uit de tot nu toe gedane onderzoekingen is naar mijn mening wel
duidelijk gebleken, dat de aanhangsels aan de uiteinden der dekschilden

bij het S van A. pulicarius een rol in het geslachtsleven dezer dieren

spelen. De uiteindelijke bevestiging van deze these zal echter eerst dan
gegeven kunnen worden, wanneer ik mijn onderzoekingen aan deze

dieren zal hebben afgesloten. In deze korte mededeling zal eerst het z.g.

,, liefdesspel" van A. pulicarius behandeld worden, terwijl in het tweede
gedeelte over de bouw der aanhangsels aan de uiteinden der dekschilden

bij het S gesproken zal worden.
De eerste aanduiding, waaruit blijkt, dat het hier niet alleen om secun-

daire geslachts- of pronkkenmerken bij het S gaat, vinden wij reeds
bij L a t r e i 1 1 e. L a t r e i 1 1 e i

) schrijft : ,,L'un des sexes a, dans quel-
ques espèces, un appendice en forme de crochet, au bout de chaque étui,

que l'individu de l'autre sexe saisit par derrière, avec ses mandibules,
pour l'arrêter lorsqu'il fuit ou qu'il court trop vite ". Hoewel L a t r e i 1 1 e

hier over de Malachiidae in het algemeen spreekt, is het toch zeer waar-
schijnlijk, dat hem A, pulicarius voor zijn waarnemingen heeft gediend.
Von Lengerken^) zegt over de aanhangsels het volgende : ,,Die

Elytrenspitze der Axinotarsus- $ $ und auch der Vertreter nahe ver-
wandter Gattungen zeichnen sich durch eine terminale Einschnürung der
Elytren aus. An dieser Stelle befindet sich an der Nahtseite ein eigen-
artiger Duftapparat. Er besteht bei A. pulicarius F. aus zwei einander
zugebogenen chitinigen Hörnchen, die an ihrer Spitze sich gegenseitig
berührende Haarschöpfe tragen. An der Basis des Haarbündels des
vorderen Zapfens mündet der langgestreckte Sammelkanal zahlreicher
kleiner, in Quirlen angeordneter einzelliger Drüsen (fig. 5). Die Haar-
büschel dienen offenbar nur zur Erleichterung des Verdünstungsvorgan-
ges für das ausgeschiedene Sekret. Bei verwandten Arten ist der Bau
des Apparates offenbar komphzierter." De afbeelding van de kheren,
die von Lengerken geeft (zie fig. 5), is ontleend aan een pubhca-
tie van Hoffbauer^). Hoffbauer heeft de uiteinden der dek-
schilden bij het $ van A. pulicarius onderzocht en getekend. Helaas
ontbreekt in zijn publicatie de beschrijving, daar hij zijn onderzoekingen
aan A, pulicarius moest staken, omdat hem, zoals hij zegt, geen levend
materiaal meer ter beschikking stond. De beschrijving, die von Len-
gerken geeft, schijnt geheel op de afbeelding van Hoffbauer te

berusten.
Het ,, liefdesspel " van A. pulicarius, zoals ik dit merkwaardige verschijn-

sel in het vervolg zal noemen, is zeer interessant en neemt steeds het-
zelfde karakteristieke verloop. Wanneer men in een Petri-schaaltje een
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Fig. 1. Uiteinde der dekschilden bij het g van A. pulicarius F., schuin van boven
(45°) gezien. De licht gekleurde gedeelten zijn geel. ca. 30 X.

Fig. 2. Voorste aanhangsel der dekschilden van het $ van A. pulicarius F. Het zwart
gekleurde gedeelte is sterker chitineus. Lengte ca. 0,29 mm, grootste breedte
ca. 0,05 mm. ca. 250 X.

Fig. 3. Achterste aanhangsel der dekschilden van het $ van A. pulicarius F. Het
zwart gekleurde gedeelte is sterker chitineus. Lengte ca. 0,38 mm, grootste

breedte ca. 0,19 mm. ca. 175 X.

Fig. 4. Uiteinde van het rechter dekschild van het $ van A. pulicarius F., horizon-

taal, van buiten naar binnen gezien. De zwart gekleurde gedeelten zijn sterker

chitineus. Links beneden —met de vier borstelharen —de gele achterrand van
het dekschild. Daarnaast de kleurloze uitbuiging met de radiaire lijnen, ca. 135 X.

Fig. 5. Geurapparaat in de omgeving van de naad van het abdominale gedeelte van
het rechter dekschild van het $ van A. pulicarius F. —. Doorsnede door de

samengestelde klier (naar Hoffbauer).
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$ en een 2 tezamen brengt, neemt men steeds weer opnieuw waar,

dat de dieren elkaar in het begin niet schijnen te bemerken. De eerste

ontmoetingen vinden klaarbhjkehjk toevalHg plaats. De dieren stellen

zich daarbij tegenover elkaar en beginnen elkaar levendig met de sprieten

en voorpoten af te tasten. Door dit aftasten moeten de dieren in staat

zijn, direkt het geslacht van het andere dier vast te stellen, daar het

aftasten bij dieren van ongelijk geslacht steeds een goedgunstig verloop

heeft, terwijl het bij dieren van hetzelfde geslacht steeds vijandelijk ver-

loopt. Het gebeurt dikwijls, dat een $ en een ? elkander ontmoeten,

terwijl b.v. het Î zich druk aan het oppoetsen is. Het $ begint dan
energiek met zijn sprieten en voorpoten het ? af te tasten en doet dit

zo lang, totdat het ? zijn bedelen beantwoordt. Na deze eerste ontmoe-
ting gaan de dieren meestal weer uit elkaar. Maar dit duurt niet lang,

w^ant binnen enkele sekonden volgt meestal een tweede ontmoeting, die

reeds iets langer duurt. Snel volgen nu verdere ontmoetingen op elkaar.

Het spelen met de sprieten en de voorpoten wordt steeds energieker.

De dieren raken steeds meer in een opgewonden toestand.

Plotsehng draait zich nu het $ met een ruk 180° om, zodat het opeens
met zijn achterlijf naar het Î gekeerd staat. Het ? reageert hierop

onmiddellijk door met haar voorkaken levendig in de aanhangsels der
dekschilden van het S te bijten. Het is bijna humoristisch, wanneer wij

zien hoe het $ , indien het ? niet direkt toebijt, zich met alle poten
krampachtig naar achteren drukt, opdat de aanhangsels zijner dekschil-

den in de onmiddellijke nabijheid van de voorkaken van het 9 komen.
Meestal bijt het 5 dan direkt toe. Enige keren heb ik echter waargeno-
men, dat het ? niet toebeet, omdat het, vrouwelijk coquet, het liefdes-

spel liet varen, om zich naar alle regelen der kunst te gaan oppoetsen.
Alle mij bekende Malachiidae doen nl. bijna de gehele dag niets anders
dan zich geregeld op te poetsen ; zij zijn in dit opzicht onvermoeibaar.
In dit geval nu stelt het $ zich weer direkt tegenover het $ en begint
dit weer opnieuw te prikkelen door het energiek met zijn sprieten en
voorpoten af te tasten.

Wanneer het ? een paar maal in de aanhangsels der dekschilden
van het $ gebeten heeft, houdt het opeens op te bijten, waarop het S

direkt reageert door zich weer 180° om te draaien, om het spel met
sprieten en voorpoten opnieuw te beginnen. Na een paar sekonden draait

het zich weer om en laat zich weer door het ? in de aanhangsels zijner

dekschilden bijten. Het zich afwisselende spel met de sprieten en voor-
poten aan de ene kant en het bijten in de aanhangsels der dekschilden
aan de andere kant, kan eindeloos worden voortgezet. Ik nam meermalen
tijden, variërend tussen I/2

—̂ uur waar. Gewoonlijk duurt dit spel 5—10
minuten.

Tijdens het spelen met de sprieten en voorpoten kan men steeds weer
opnieuw vaststellen, hoe de dieren elkaar geregeld met de monddelen
aanraken. Hierbij grijpt het ? met haar voorkaken om de monddelen
van het $ .

Het liefdesspel wordt veelvuldig door kleine pauzen onderbroken,
waarin de dieren v/eer een beetje op hun verhaal komen, zich kalmeren,

rondlopen, iets vreten of zich oppoetsen. Een paar maal nam ik zelfs

waar, dat de 9 ? de pauze gebruikten om snel een paar eieren te leggen !

Het bijten in de aanhangsels der dekschilden van het $ gaat gepaard
met een krachtig heen en weer rukken van de kop door het 9 . Zonder
twijfel veroorzaakt het bijten in de aanhangsels der dekschilden bij het

$ een aangename prikkeling. Immers, hoe langer het liefdesspel duurt,

hoe duidelijker men kan waarnemen, hoezeer het S naar de ,, omarming"
van het 9 snakt. Ja, zelfs wanneer het 9 geen lust meer heeft en zich

terugtrekt, kan men steeds weer opnieuw waarnemen, hoe het $ nog
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sekonden lang, soms zelfs Yi —1 minuut, bijna geparalyseerd zitten blijft,

terwijl het steeds weer opnieuw zijn achterlijf, sidderend en trillend van
opwinding, naar achteren drukt, om het ? , dat het nog steeds achter zich

vermoedt, te bewegen weer in de aanhangsels zijner dekschilden te bijten.

Wanneer het 5 dan eindelijk bemerkt, dat het $ al lang weggelopen is,

begint het snel en wild in de rondte te lopen en zo lang te zoeken, totdat

het het ? weer gevonden heeft. Onnodig te zeggen, dat het $ dan weer
direkt begint met het ? te spelen, totdat dit eindelijk weer besluit zijn

bedelen te beantwoorden.
Uit hetgeen ik zo juist gezegd heb, blijkt wel, dat L a t r e i 11 e zich ver-

gist heeft, toen hij meende, dat het 9 het 5 aan de aanhangsels zijner

dekschilden vasthoudt ,, lorsqu'il fuit ou qu'il court trop vite." Het omge-
keerde is eerder het geval.

Hoewel ik het liefdesspel jaar in jaar uit bij welhaast honderden die-

ren waargenomen heb, is mij niet eenmaal het grote geluk ten deel ge-

vallen een copula waar te nemen. Het schijnt, dat A. pulicarius in ge-
vangenschap niet tot een copula te bewegen is, ofschoon ik door de om-
geving steeds te veranderen, geen moeite gespaard heb, om de natuur-

lijke omstandigheden zo goed mogelijk te imiteren. (Waarschijnlijk copu-
leert A. pulicarius slechts eenmaal in zijn leven, en wel vermoedelijk di-

rekt na het uitkomen). Slechts drie maal heb ik waargenomen, dat een

S een 2 besprong, waarop het ? steeds reageerde door haar abdominale
en thorakale huidblazen direkt uit te stulpen*). Het gevolg daarvan was
steeds, dat het $ het ? terstond weer verliet, zonder tot een copula ge-

komen te zijn. Eenmaal nam ik zelfs waar, dat het $ met reeds ver uitge-

strekte penis het ? verhet. Deze pogingen der $ $ om tot een copula

te komen, vonden steeds plaats, nadat de dieren door hun hefdesspel in

de grootste geslachtelijke opwinding gekomen waren.

Beschrijving van de aanhangsels
In de beschrijvingen, die Êrichson^) en Abeille de Perrin»)

van A. pulicarius geven, worden de aanhangsels der dekschilden slechts

oppervlakkig besproken. E r i c h s o n zegt : "Elytra vix punctulata, apice

rufo-testaceo, maris profunde intruso, appendicuhs duabus membranaceis
aucto, appendicula superiore longiore, lineari". Hieruit blijkt, dat Erich-
s o n reeds vastgesteld heeft, dat in de sterk ingeknepen einden der dek-

schilden, ieder dekschild twee aanhangsels draagt, waarvan het bovenste
aanhangsel langer en smaller is. Dit was reeds een belangrijke waar-
neming, daar op de dekschilden der meeste Malachiidae slechts één, of

in vele gevallen helemaal geen aanhangsel aanwezig is. Abeille de
P e r r i n schrijft : "Du pli inférieur partent deux petits appendices : l'un

filiforme, jaune, l'autre spatuliforme et sinué au sommet, noirâtre ". Dit is

niet veel meer dan E r i c h s o n ons weet te berichten. Ik heb daarop de
aanhangsels der dekschilden nauwkeurig onderzocht en geef hiervan de
volgende beschrijving. Tevoren wil ik nog opmerken, dat ik de aanhang-
sels niet eerder van een naam wil voorzien, alvorens mij de functie dezer
aanhangsels ten volle bekend is. Hiermede zullen nog wel vele jaren ge-

moeid zijn. Voorlopig spreek ik dus nog van ,, aanhangsels ".

De dekschilden van het $ van A. pulicarius zijn aan het uiteinde diep

ingeknepen. Van boven gezien (fig. 1) vormen deze inknijpingen te

zamen een bocht, die in zijn geheel bijna de indruk van een halve cirkel

maakt. Op de plaats, waar deze bocht begint, zijn de dekschilden plotse-

*) De Malachiidae stulpen hun huidblazen bij de geringste druk uit. Nooit nam ik

waar. dat het uitstulpen der huidblazen een afschrikkende invloed op andere dieren

zou hebben. In dit geval schrijf ik het uitstulpen toe aan de druk, veroorzaakt door de

omarming van het $ .
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ling naar beneden iets teruggebogen, terwijl zij weer iets meer naar be-
neden wederom in horizontale richting naar het uiteinde toe verlopen. De
dekschilden zijn in dit gedeelte uiterst week en zeer kwetsbaar. De kleur
van de uiteinden der dekschilden is oranje-geel. Het ingeknepen gedeelte
zelf is bijna kleurloos, alleen de achterrand van ieder dekschild, in het mid-
den voorzien van en karakteristiek haarbosje, is oranje-geel gekleurd.

Het bijna kleurloze gedeelte der inknijping is in de verlenging van de
naad der dekschilden uitgebogen, en van deze uitbuiging uitgaande, ziet

men een aantal radiaire lijnen*), met de uitbuiging als middelpunt, naar
alle richtingen uitstralen. Geheel naar voren, tussen de uitbuigingen en
de plaats, waar de inknijping der dekschilden begint, zijn twee (op ieder

dekschild één) aanhangsels ingeplant, wier basis tamelijk hoog bevestigd

is, zodat de aanhangsels zelf naar beneden en aan hun uiteinde weer
naar boven gekromd zijn. Geheel aan het einde van de uitbuiging staan

wederom twee (op ieder dekschild één) aanhangsels, die bijna vertikaal

opgericht staan.

Het voorste aanhangsel (fig. 2) is langwerpig en is aan het uiteinde

voorzien van een aantal (ongeveer 15) lange borstelharen. Deze borstel-

haren zijn ieder in een, bij goede vergroting duidelijk zichtbare papil in-

geplant. Het uiteinde van dit aanhangsel is zeer zwak chitineus en ten-

gevolge daarvan zeer week en kwetsbaar ; bovendien is het bleekgeel ge-
kleurd. De onderzijde van het aanhangsel daarentegen is iets sterker chi-

tineus en donker gekleurd.
Het achterste aanhangsel (fig. 3)) is spatelvormig. Het is door middel

van een dunne steel met de dekschilden verbonden. Het einde van dit

aanhangsel is zeer sterk verbreed en aan één kant sterker chitineus en
donker gekleurd. Op het zwak chitineuse, bleekgeel gekleurde gedeelte
van dit aanhangsel bevindt zich wederom een uit borstelharen bestaand
haarbosje. De haren zijn, min of meer in de vorm van een halve maan, in

de zwak chitineuse en derhalve zeer weke huid ingeplant, ook weer in

duidelijk zichtbare papillen. De bovenste haren zijn gestrekt, terwijl zij

naar beneden steeds duidelijker gebogen zijn ; de onderste haren zijn zo
krom, dat zij bijna een halve cirkel vormen, In zijn geheel heeft dit haar-
bosje ongeveer de vorm van een halve maan, in tegenstelling met het
haarbosje op het voorste aanhangsel, dat meer tongvormig is, omdat daar-
op de haren min of meer parallel naast elkaar staan.

Een overzicht van het geheel geeft fig. 4. Op deze figuur ziet men
duidelijk, dat het voorste aanhangsel hoger ingeplant is, dan het achter-
ste. Het voorste aanhangsel is eerst naar beneden en aan het uiteinde
weer naar boven gericht. Het achterste aanhangsel staat ongeveer onder
een hoek van 45° schuin naar achteren, en wel zodanig, dat het haarbosje
van dit aanhangsel in de richting van het haarbosje van het voorste aan-
hangsel wijst. Hoewel de haarbosjes van beide aanhangsels zeer dicht bij

elkaar staan, raken zij elkaar in normale toestand toch niet aan. Dit in

tegenstelling met hetgeen von Lengerken zegt, die van ,,sich ge-
genseitig berührende Haarschöpfe" spreekt.

Uitvoerig heb ik reeds beschreven, welke rol de aanhangsels der dek-
schilden der 5 5 in het liefdesspel spelen. Het is daarbij wel duidelijk ge-
bleken, dat wij hier te doen hebben met een orgaan, dat geprikkeld kan
worden. Als voorlopig resultaat van mijn onderzoekingen aan deze or-
ganen, die zowel anatomisch-morphologisch als ook histologisch en phy-
siologisch nog lang niet afgesloten zijn, zou ik —alhoewel misschien
toch nog iets overijld —mijn opvatting over de betekenis der aanhangsels
willen mededelen. Daar het $ bij het liefdesspel met haar voorkaken de

*) Waarschijnlijk sterker chitineuse spangen, die dit uiterst weke gedeelte der dek-
schilden de nodige steun verlenen.
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aanhangsels der dekschilden van het S krachtig aanvat, is het wel zonder
meer duidelijk, dat de haarbosjes aan het uiteinde der aanhangsels elkaar
dan ook aanraken. Daar de borstelharen der haarbosjes ieder afzonderlijk
in een duidelijk zichtbare papil zijn ingeplant, is het zeer waarschijnlijk,

dat deze aanraking der borstelharen in deze papillen een —waarschijnlijk
zuiver mechanische —prikkeling verwekt. Nader kon ik tot nu toe deze
papillen nog niet onderzoeken. Von Lengerken meent, dat de haar-
bosjes ..offenbar nur zur Erleichterung des Verdünstungsvorganges für

das ausgeschiedene Sekret" dienen. Ook ik geloof, dat de haarbosjes on-
getwijfeld deze functie bezitten, maar daarenboven meen ik aan te mogen
nemen, dat zij er ook toe dienen, om de aanrakingsprikkeling der papillen

tot stand te doen komen. Daar zich in het bovenste aanhangsel volgens
de afbeelding van Hoffbauer een geurapparaat (fig. 5) bevindt,

waarvan het sekreet door de haarbosjes opgenomen wordt, is het m.i.

duidelijk, dat het 2 hierdoor aangelokt wordt. Volgens mij likt het $

gretig naar de afgescheiden reuk- of smaakstoffen, waarbij het tegelijker-

tijd het $ aangenaam prikkelt. Op deze wijze kan men verklaren, dat
het liefdesspel voor beide partijen aantrekkelijk is.

Het onderzoek der aanhangsels aan de uiteinden der dekschilden is

bij dode dieren nauw^elijks mogelijk, daar de uiteinden der dekschilden
zo weinig chitineus zijn, dat zij snel ineenschrompelen. Het best onder-
zoekt men derhalve pas gedode dieren, waarbij men er echter goed op
moet letten, dat de uiteinden der dekschilden tijdens het onderzoek niet

uitdrogen. Ik wierp de dieren, terstond na het doden in de damp van
azijnaether, in een vloeistof, die voor 1/3 gedeelte uit ijsazijn en voor -/s
gedeelte uit water bestaat. In deze vloeistof behouden de organen hun
weekheid en hun vorm. Het enige nadeel van deze methode is, dat de or-

ganen een weinig opzwellen, een nadeel, dat echter tamelijk onbeduidend
is, wanneer men de organen zo lang laat uitdrogen, totdat deze hun na-
tuurlijke vorm weer teruggekregen hebben. Deze methode kan alleen maar
worden toegepast, wanneer men de organen in ieder geval binnen één
week onderzoekt. Doet men dit niet, dan vergaan de organen langzaam.
Wanneer men dus de organen voor langere tijd bewaren wil, dan moet
men hen dehydreren door van de cascaden-methode (achtereenvolgens

overbrengen in 10%, 25%, 50% en 75o/o alcohol) gebruik te maken. In

75% alcohol kunnen de organen zo lang bewaard worden als men ver-

kiest. Zij worden hierin echter bros. Het zo bewaarde materiaal kan ver-

der gebruikt worden voor het maken van mikroskopische preparaten.

Voor onderzoekingen in de natuurlijke toestand onder het binoculaire

mikroskoop, moet men de organen weer week maken door de cascaden-

methode in de omgekeerde volgorde toe te passen.
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